
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE TOM LX NR 4 WARSZAWA 2009: 25-34

TADEUSZ FILIPEK, SŁAWOMIR GONET, JAN KUCHARSKI, ANDRZEJ MOCEK

JEDNOSTKI MIARI SYMBOLE STOSOWANE 
W DZIEDZINIE NAUK ROLNICZYCH

MEASURE UNITS AND SYMBOLS 
USED IN AGRICULTURAL SCIENCES

Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk

Abstract: Committee o f  Soil Science and Agricultural Chemistry o f  the Polish Academy o f  Scien
ces and the Polish Society o f  Soil Science propose a new record o f  units and symbols used in the 
agricultural sciences, especially in fields related to the sciences o f  soil. In scientific publications 
and popular science and in social and econom ic life should be used with compatible units 
International System o f  Units (Systeme International d'Unites) called at a glance system „SI”. 
Complex units formed by multiplying or dividing the simple units to be recorded as simple as a 
product or a product o f  powers, for example, m s, kg m '2, mg kg"1, g m~2, mol kg'1, kg Mg-1 etc.

WSTĘP

Międzynarodowy Układ Jednostek (SI) powinien obowiązywać w Polsce już od 1 
stycznia 1977 roku. Od tego czasu jednostki SI i inne legalne jednostki miar powinny być 
stosowane w normalizacji, w szkolnictwie, w wydawnictwach i w publicystyce 
[Chmielewski 1979; Kałuszko, Szamotulski 1978]. Mimo zarządzenia Prezesa Polskiego 
Komitetu Normalizacji i Miar z dnia 21 maja 1976 roku [Monitor Polski 1976] w tej 
sprawie w nauce, publikacjach naukowych i w życiu społecznym w Polsce występuje 
nadal duża dowolność w sposobie zapisu i stosowania jednostek oraz symboli. Po 
pierwszym okresie dość aktywnego wdrażania, jednostki SI w całości nie zostały 
wprowadzone do wielu nauk, zwłaszcza eksperymentalnych, gdzie, obok pomiarów 
specjalnych najwyższej dokładności, przeprowadzanych w laboratoriach i w celowo 
wykonanych stanowiskach badawczych, prowadzi się zwykłe pomiary użytkowe 
wykonywane zazwyczaj w terenie [Czarnowski 1996]. Dziś, po z górą 30 latach od 
wprowadzenia jednostek SI, w publikacjach popularnych, popularnonaukowych i nawet 
naukowych występuje ogromna różnorodność używanych jednostek i jeszcze większe 
zróżnicowanie w sposobie ich zapisywania (np. zawartość mikroelementów: ppm, |ig/g, 
mg/kg, g/t, mg/l, mg • kg-1).
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Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk wydał w 2001 roku 
[Filipek i in. 2001] opracowanie dotyczące ważniejszych jednostek miar i symboli 
stosowanych w nauce o glebie, którego przedruki ukazały się w wielu czasopismach 
naukowych, takich jak na przykład: „Nawozy i Nawożenie -  Fertilizers and Fertili- 
zation?’[Filipek i in. 200la], „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”. Wiele z 
propozycji Komitetu zyskało aprobatę i są powszechnie stosowane, ale nadal jednak 
występuje duża dowolność.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze zwróciło się do Komitetu Gleboznawstwa i Chemii 
Rolnej Polskiej Akademii Nauk o przygotowanie opracowania uzupełniającego z propozycją 
nowych zapisów jednostek i symboli stosowanych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscypli
nie agronomii, a zwłaszcza w specjalnościach związanych z nauką o glebie.

Mamy nadzieję, że opracowanie to i zestawione w tabelach jednostki miar będąprzydatne 
autorom przygotowującym publikacje i redaktorom czasopism w wydawaniu prac.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU 
JEDNOSTEK MIAR -  SI

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systeme International dU niteś) zwany 
również Układem SI, został przyjęty w roku 1960 na XI Generalnej Konferencji Miar. 
Układ SI opiera się na następujących założeniach:
1. Przyjmuje się siedem podstawowych jednostek miar: metr, kilogram, sekunda, amper, 

kelwin, mol i kandela odpowiadających odpowiednio podstawowym wielkościom fi
zycznym: długość, masa, czas, natężenie prądu elektrycznego, temperatura, ilość sub
stancji oraz światłość.

2. Ustala się uzupełniające jednostki miar: radian i steradian -  pierwszy do pomiarów kąta 
płaskiego, drugi -  kąta bryłowego.

3. Pochodne jednostki miar, podporządkowane właściwym wielkościom pochodnym, two
rzy się uwzględniając odpowiednie prawa fizyczne formułujące zależności pomiędzy wiel
kościami pochodnymi a wielkościami podstawowymi, jak też zasadę spójności jednostek.
Termin spójności jednostek oznacza, że zależności między jednostkami układu wyraża 

się wzorami, w których współczynniki liczbowe są zawsze równe jedności. Ilość jednostek 
pochodnych jest w zasadzie nieograniczona i jest ściśle związana z ilością występujących 
wielkości pochodnych.

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI jest układem uniwersalnym, co oznacza, 
że może być stosowany zarówno w nauce, jak i w technice. Uniwersalność układu SI 
pozwala zlikwidować stosowanie w praktyce różnych układów jednostek miar, różnych 
nazw jednostek, różnych ich wymiarów i oznaczeń [Oralski 1981].

PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE JEDNOSTKI SI

Podstawowe jednostki miar: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol* i kandela 
odpowiadająwielkościom fizycznym: długość, masa, czas, natężenie prądu elektrycznego, 
temperatura, ilość substancji oraz światłość. Ich zapis podano w tabeli 1. Na ich podstawie 
tworzone sąjednostki złożone oraz wielokrotności i podwielokrotności jednostek.

* Stosując jednostkę „mol” należy określić rodzaj cząstki. Może to być atom, drobina (cząstecz
ka), jon, elektron, kwant, inna cząstka albo określone zespoły cząstek.
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TABELA 1. Podstawowe i uzupełniające jednostki miar SI
TABLE 1. Basic and supplementary SI units o f measure
Wielkość
Quantity

Nazwa jednostki 
Name o f  unit

Symbol jednostki 
Unit symbol

A. Jednostki podstawowe -  basic units

Długość -  length metr -  metre m

Masa -  mass kilogram -  kilogramme kg
Czas -  time sekunda -  second s

Prąd elektryczny -  electric current amper -  ampere A

Temperatura -  temperature kelwin -  kelvin K

Liczność materii -  amount o f  substance mol -  mole mol*

Światłość -  luminous intensity kandela -  candela cd

B. Jednostki uzupełniające -  supplementary units

Kąt płaski -  piane angle radian -  radian rad

Kąt bryłowy -  solid angle steradian -  steradian sr

PISOWNIA PROSTYCH I ZŁOŻONYCH JEDNOSTEK MIAR

Nazwę i symbol jednostki pisze się matą literą bez kropki na końcu (np. metr -  m, sekunda 
-  s, mol -  mol*) z wyjątkiem nazw jednostek pochodzących od imienia własnego, które pisze 
się również małą literą ale ich symbol wielką literą (np. amper -  A, kelwin -  K, wat -  W).

W poprzednim opracowaniu padła propozycja, aby jednostka złożona utworzona przez 
pomnożenie dwóch jednostek prostych była pisana z kropką centralną , zaś powstała 
przez podzielenie w postaci iloczynu potęg (np. kg • m'2, mg • kg-1, kg • m-3). Znaku 
mnożenia nie stosuje się w pisowni angielskiej. W wielu jednak opracowaniach polskich 
również stosuje się zapis bez kropki centralnej oznaczającej mnożenie jednostek prostych. 
Kwestia ta powinna być jednoznacznie rozstrzygnięta na przykład:

• kg • m-2, albo kg m~2
• mg • kg-1, albo mg kg-1
• kg • m~3 , albo kg m“3.
Po przemyśleniach i dyskusji, Autorzy opracowania opowiadają się za łatwiejszym 

sposobem zapisywania jednostek bez znaku mnożenia z kropką centralną a więc na
przykład: kg m-2, mg kg-1.

Struktura symbolu jednostek złożonych, w skład których wchodzi jednostka 
podstawowa liczności materii (mol), powinna być zapisana jako mol czego w czym (mol 
KC1 dm~3, mol (+) kg"1).

Wartości liczbowe jednostek miar, do których stosują się krotności dziesiętne, powinny 
maksymalnie zawierać trzy miejsca znaczące przed przecinkiem i trzy po przecinku 
jednostki podstawowej. W zakresie od mili- do kilo- mogą być też stosowane zmiany 
przedrostków jednostek o każdy rząd wielkości (deka-, hekto- i decy-, centy-). Dotyczy 
to publikacji popularnych i przeznaczonych dla praktyków oraz wartości często używanych 
(np. decymetr, centymetr, ale nie dekametr i hektometr). Zapis np. długości 800,0 m jest do 
przyjęcia, ale już zamiast 8000,0 m lepiej zapisać 8,0 km.
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W przypadku masy materiałów TABELA 2. Przedrostki, symbole i mnożniki jednostek 
rolniczych (obornik, ziarno, słoma miar SI
itp.) oraz w budownictwie i transpor- TABLE 2. Prefixes, symbols and multiples for SI measure 
cie akceptowany jest zapis np. 0,08 units 
kg, ale zamiast 0,008 kg należy pisać
8.0 g, a zamiast 8000,0 kg należy pisać
8.0 Mg. W publikacjach naukowych 
wartości liczbowe jednostek miar 
wyrażane liczbami całkowitymi 
powinny kończyć się przecinkiem i 
0 (np. 16,0 mol(+) kg-1). Jeśli w 
kolumnie lub w wierszu liczb 
kończących się ułamkiem dziesiętnym 
występują dane w postaci liczb 
całkowitych, to powinny się one 
również kończyć tyloma zerami po 
przecinku, ile jest znaczących miejsc 
w liczbach ułamkowych (np. 13,62,
14,60, 12,00). Pisanie nieznaczących 
zer przed cyframi znaczącymi, 
stosowane w znormalizowanych 
zapisach informatycznych (np. 324,0;
021,0; 007,0) jest niewskazane, gdyż 
zmniejsza czytelność zapisu.

Częstym problemem zapisu wartości liczbowych w nauce jest określenie dokładności, 
tj. znaczących miejsc po przecinku. Najczęściej przyjmuje się jako optymalny zapis złożony 
z 5 znaków pisarskich (np. 346,5; 46,53; 6,534; 0,653). W przypadku bardzo wysokich 
liczb oraz dużych wartości liczbowych jednostek miar, do których nie stosuje się krotności 
dziesiętnych można stosować zapis w postaci iloczynu liczby znaczącej i potęgi 10n (np. 
masa warstwy ornej gleb mineralnych to 3 106 kg ha-1, Liczba AvogadraNA = 6,022 1023 
mol-1, Stała Plancka h = 6,626 10-34 J s).

WIELOKROTNOŚĆ I PODWIELOKROTNOŚĆ JEDNOSTEK

Symbol przedrostka do wyrażania wielokrotności i podwielokrotności dołącza się do 
symbolu nazwy prostej jednostki miary, umieszczając go bezpośrednio przed symbolem 
jednostki miary (bez przerwy oddzielającej).

Jednostką podstawową masy jest kilogram (kg). W tym przypadku nazwy jednostek krotnych 
oraz ich skróty tworzy się (w sposób nietypowy) nie od nazwy jednostki podstawowej kilogram, 
lecz od słowa gram i symbolu g. Zatem 1000 kg to nie kilokilogram, lecz megagram (Mg).

NIEKTÓRE LEGALNE JEDNOSTKI MIAR NIENALEŻĄCE DO UKŁADU SI

Megagram to jednostka bardzo często używana w wielu dziedzinach gospodarki i życia 
społecznego, takich jak: transport, budownictwo, rolnictwo i w publikacjach związanych z tymi 
działami, ale pod nazwą tona (Mg = t). Tona jest jednostką legalną lecz nienależącą do układu 
SI. Proponuje się, aby w publikacjach naukowych i popularnych z dziedziny nauk rolniczych i 
innych do określania masy stosować jednostkę SI: zamiast tony (t) -  megagram (Mg).

Przedrostki
Prefixes

Symbole Mnożniki 
Symbols i Multiples

tera - -  tera - T 1012 = 1 000 000 000 000

giga - -  giga - G |109 = 1 000 000 000

mega —  mega - M 106 = 1 000 000
kilo - -  kilo - k 103 = 1 000

hekto —  hecto- h o 11 o o

deka - -  deca - da

o7o

jednostka -  unit |10° = 1

decy- -  deci- d o 1 II o

centy- -  centi- C 10 2 -  0,01
mili- -  milli- m jlO'3 = 0,001

mikro—  micro- m 10~6 = 0.000 001

nano- -  nano- n 10-1’ = 0,000 000 001

piko- -  pico- P 10'12 = 0,000 000 000 001
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TABELA 3. Niektóre legalne jednostki miar nienależące do układu SI 
TABLE 3. Some legal measure units not belonged to SI
Wielkość
Quantity

Nazwa jednostki 
Name o f  unit

Symbol 
jednostki 
Unit symbol

Zamiana na jednostki SI 
Conversion to SI units

Uwagi
Remarks

Masa -  mass tona -  ton t It = 1 M g=  10’ kg

Czas -  Time minuta -  minute 
godzina -  hour 
doba -  day

min * 
h * 
d *

min = 60 s
lh  = 60 min = 3600 s 
ld  = 24 h =  86400 s

Temperatura
Temperature

stopień Celsjusza 
degree o f  
centigrade

°C * Różnica temperatury 
Temperature difference 
1°C = 1K 
0°C = 273,15 K 
(t)c =CT)K -  2 7 3 .1 5

Stosuje się do 
wyrażania temperatury 
Celsjusza (t) i różnicy 
temperatur 
Used for expression 
o f Celsius temperature 
and difference o f  
temperature

Kąt płąski 
Plane angle

stopień -  degree 
minuta -  minute 
sekunda -  second

0 * 
f * 
M *

1 °=  1/180 rad 
1 '=  1/60-1/1080 rad 
1M= 1/60-1/648000 rad

Powierzchnia
Surface

hektar
hectare

ha * lha = 10 000 nr Stosuje się do 
wyrażania powierzchni 
gruntów
Used for ground 
surface expression

Objętość
Volume

litr
litre

1 11= 1  dm3 = 10 3m3 Stosuje się do 
pomiaru objętości 
płynów i cial sypkich 
Used for measure 
o f fluid and loose 
substances volume

Stosunek 
takich samych 
wielkości 
Ratio o f  the 
same 
quantities

procent -  percent 
promil -  per mille 
jedność -  unit

% * 
%0 
1 *

1% = 10 2 
l°/oo = 10"3

pH wykładnik 
stężenia jonów  
wodorowych 
hydrogen ion 
concentration 
exponent

jednostka (1) 
unit (1)

* -  nie stosuje się krotności dziesiętnych; * -  not used decimal multiplications

Następnąjednostką wprawdzie legalną, ale nienależącądo SI jest hektar- ha. Stosuje się 
go wyłącznie do określania powierzchni gruntów i to bez używania krotności dziesiętnych 
-wielokrotności i podwielokrotności. Na rynku nieruchomości natomiast, zwłaszcza gruntów 
budowlanych, powierzchnię wyraża się najczęściej w metrach kwadratowych -  m2.
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TABELA 4. Niektóre najważniejsze pochodne, złożone jednostki stosowane w naukach o glebie 
(gleboznawstwo, chemia rolna, nawożenie, mikrobiologia )
TABLE 4. Some most important derived units used in soil sciences (pedology, agricultural chemistry, 
fertilization, microbiology'...)
Wielkość
Quantity

Nazwa jednostki 
Name o f  unit

Symbol
Symbol

1 2 3
Zawartość całkowita makroelementu 
Content o f  total macroelement

gram na kilogram 
gramme per kilogramme

g kg 1

Zawartość przyswajalnego 
makroelementu
Content o f  available macronutrient

miligram na kilogram 

milligramme per kilogramme

mg kg 1

Zawartość kationów lub anionów 
Content o f  cations or anions

milimol ładunku na kilogram 

millimole o f  charge per kilogramme

mmol(+) kg 1 
mmol(-) kg 1 
mmol(+) kg 1 
mmol(-) kg 1

Zawartość mikroelementów 
Content o f  microelement

miligram na kilogram 
milligramme per kilogramme

mg kg 1

Dawka składnika pokarmowego 
i nawozu
Dose o f  nutrient and fertiliser

gram na metr kwadratowy* 

gramme per square metre

g m 2
(g m 2 = 10 kg ha ’)

Dawka nawozu organicznego kilogram na metr kwadratowy kg m 2
Dose o f  organic fertiliser kilogramme per square metre (kg m 2 =10 Mg ha *)

Dawka nawozu płynnego 

Dose o f  fluid fertiliser

decymetr sześcienny na metr 
kwadratowy
Cubic decimetre per square metre

dm3 m 2
(dm3 m 2 =10 m3 ha ')

Zawartość pierwiastka w nawozie kilogram lub gram na metr kg m“3
płynnym
Content o f  element in fluid fertiliser

sześcienny
kilogramme or gramme per cubic metre

g m 3

Antropogeniczne zakwaszenie 
Athropogenic acidification

mol FT na metr kwadratowy 
mole FT per square metre

mol H+ m 2

Pobranie składników 

Uptake o f  nutrients

gram na kilogram,
kilogram na megagram
gramme per kilogramme, kilogramme
per megagramme

g kg ' 
kg Mg 1

Wynos składników 

Removal o f  nutrients

gram lub miligram z metra 
kwadratowego
gramme or milligramme per square 
metre

g m 2 
mg m 2

Plon
Yield

gram z metra kwadratowego 
gramme per square metre

g m 2

Zawartość całkowita białka ... 
Total content o f  protein ...

gram na kilogram 
gramme per kilogramme

g kg 1

Zawartość biocząsteczki (wolny 
aminokwas, azotan itp.)
Biomolecule (free amino acid, nitrate etc.) 
content

milimol na kilogram 

millimole per kilogramme

mmol kg"1

Powierzchnia
Area

metr kwadratów}7 
square metre

->rrr

Powierzchnia właściwa 
Specific surface

metr kwadratów}' na kilogram 
square metre per kilogramme

m2 kg 1

*Jednostka akceptowana w literaturze naukowej, ale dyskusyjna w praktyce.
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TABELA 4 cd. -  TABLE 4 continued

1 2 3

Zawartość wody 
Water content

kilogram wody na kilogram suchej gleby 
kilogramme o f  water per kilogramme o f  dry soil 
metr sześcienny wody na metr sześcienny gleby 
cubic metre o f  water per cubic metre o f  soil 
ciśnienie ssące gleby -  soil moisture tension

kg kg-1 

m3 m 3

pF*’ kilopascal kPa

Gęstość
Density

megagram na metr sześcienny 
megagramme per cubic metre

Mg m 3

Przewodnictwo elektryczne 
Electrical conductivity

decysimens na metr 
decisiemens per metre

d S -n f1

Przewodnictwo wodne 
Hydraulic conductivity

kilogram na sekundę na metr sześcienny 
kilogramme per second per cubic metre 
metr sześcienny na sekundę na kilogram 
cubic metre per second per kilogramme

kg s 'm 3 

m3 s -1 kg-1

Wsiąkanie wody w glebę 
Infiltration

metr na sekundę 
metre per second

m s l

Przewodnictwo cieplne 
Thermal conductivity

wat na metr na kelwin 
watt per metre per kelvin

W m  1 K 1

Ciepło właściwe 
Specific heat

dżul na kilogram na kelwin 
joule per kilogramme per kelvin

J kg"1 K"1

Ruch powietrza w glebie 
(ODR)
Oxygen Diffusion Rate

gram na metr kwadratowy na sekundę 
gramme per square metre per second 
mol na metr kwadratowy na sekundę 
mole per square metre per second

..Ig m - s 

mol nT2 s"1

Lepkość
Stickness

niuton na sekundę na metr kwadratowy 
newton per second per square metre

N s“' n f 2

Potencjał
Potential

dżul na kilogram 
joule per kilogramme

J kg 1

Zwięzłość
Compaction

niuton na metr kwadratowy 
newton per square metre

N m 2

Wytrzymałość
Strength

niuton na metr kwadratowy 
newton per square metre

N n f 2

Liczebność drobnoustrojów 
(metoda płytkowa) 
Micoorganisms number 
(plate method)

jednostka tworząca kolonie na kilogram 

colony forming unit per kilogramme

jtk kg 1 

cfii kg-1

Liczebność drobnoustrojów 
(metoda bezpośrednia) 
Micoorganisms number 
(direct method)

liczba na kilogram 

number per kilogramme

(liczba) kg-1 

(number) kg 1

Biomasa drobnoustrojów 
Microbial biomass

miligram C na kilogram 
milligramme o f  C per kilogramme

mg C kg'1

Intensywność oddychania 
Intensity o f  respiration

miligram C-CO^ na kilogram na dobę 
milligramme o f  Ć-C O , per kilogramme per day

mg C -C 0 2k g '1d 1

Aktywność fosfatazy kwaśnej 
Acid phosphatase activity

milimol p-nitrofenolu na kilogram na godzinę 
millimole o f  p-nitrophenol per kilogramme per hour

mmol PNP kg 'h 1

Aktywność fosfatazy zasadowej 
Alkaline phosphatase activity

milimol p-nitrofenolu na kilogram na godzinę 
millimole o f  p-nitrophenol per kilogramme per hour

mmol PNP kg ' h 1

* pF = log (cm H^O), czyli logarytm dziesiętny z wysokości słupa wody h (cm), którego ciśnienie odpowiada 
sile ssącej gleby
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T A B E L A  4 cd  -  TA BLE 4 continued
1 2 3
A k tyw n ość  /3 -g lukozydazy  
/? -g lu k ozyd ase activity

milimol p-nitro fenolu  na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  p-nitro phenol per  
kilogram m e per hour

mmol P N P  kg- l h-1

A k ty w n o ść  arylosulfatazy  
A rylsulphatase activity

milimol p-nitro fenolu na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  p-n itrophenol per  
kilogram m e per hour

m mol P N P  kg-1 h-1

A k ty w n o ść  fo sto lipazy' 
P hosp h olip ase activity

milimol p-nitro fenolu na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  p -n itrophenol 
per kilogram m e per hour

m mol P N P  kg"1 h”1

A k tyw n ość  d eh yd rogen az  
D eh yd ro g en a ses activity

m ikrom ol trifenyltbrmazanu na 
kilogram  na godzinę  
m icrom ole o f  triphenylform azan per 
kilogram m e per hour

jnm o\ TFF kg"1 h"1

A k ty w n o ść  celu lazy  
C ellu lase activity

milimol g lukozy na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  g lu co se  per kilogram m e 
per hour

m m ol glukozy k g-1 h_1

A k tyw n ość  katalazy m ol O., na kilogram  na godzinę m ol k g-1 h_1
C ata lase activity m ole o f  per kilogram m e per hour

A k tyw n ość  ureazy  
U rease  activity

milimol N -N H 4 na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  N - N H 4 per kilogram m e  
per hour

m m ol N -N H 4 kg"1 I r 1

A k tyw n ość  am idazy  
A m idase activity

milimol N - N H 4 na kilogram  na 
godzinę
millimole o f  N - N H 4 per kilogram m e  
per hour

m m ol N - N H 4 k g-1 h"1

A k tyw n ość  L-glutam inazy  
L-glutam inase activity

milimol N - N H 4 na kilogram  na 
godzinę
millimole o f N - N H 4 per kilogram m e 
per hour

m mol N -N H 4 kg-1 h_1

A k tyw n ość  nitrogenazy  
N itrogen ase  activity

nanom ol C_,H4 na kilogram  na god z. 
nanom ole o f  C 0H4 per kilogram m e  
per hour

nmol C^H4 k g-1 h_1

S tężen ie roztw oru  
Solution  concentration

m ol na d ecym etr sześcien n y*  
m ole per cubic decim etre

m ol dm -3

U w aga: * d op u szcza ln y  zapis, np: roztw ór o stężeniu  1 m ol HC1 • dm  3 lub IM  HC1 
W literaturze naukow ej chem icznej d op u szcza ln e je s t  s to so w a n ie  1 (litr)

Jak postąpić z jednostką powszechnie stosowaną w rolnictwie do określania plonu roślin 
uprawnych? Przed kilkudziesięcioma laty powszechnie używano jednostki: kwintal (obecnie 
nielegalny) na, czy z hektara (q/ha), po wprowadzeniu układu SI zamieniono na tonę z hektara 
(t/ha), a tona nie jest przecież jednostką SI, aby po kilkunastu latach przejść do decytony z 
hektara (dt/ha). Przedrostek decy- nie pasuje jednak do tony, jest dobrze przyjęty w odniesieniu 
do długości jako decymetr -  dm. Obecnie Roczniki Statystyczne podają wielkość plonu z 
dokładnością do jednego miejsca po przecinku na przykład jako 33,5 dt/ha, co równe jest 
335 g m-2. Taką też jednostkę (g m-2) proponuje się do wyrażania plonu. Jest to jednostka 
zgodna z układem SI, łatwa do zapisania, bowiem w przyjętej powszechnie dokładności, 
np. w statystyce nie wymaga podawania wartości dziesiętnych jednostki. Nauka rolnicza
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stosowałaby zapis w takim przypadku z jednym miejscem po przecinku. Plon w obecnym 
zapisie, niezgodnym z układem SI -  33,56 dt/ha należy zapisać 335,6 g m-2. Jest to 
zapis zgodny z układem SI.

W nauce, laboratoriach chemiczno-rolniczych i praktyce pH -  wykładnik stężenia 
jonów wodorowych jest często używanym wskaźnikiem do określania fizykochemicznych 
i chemicznych właściwości gleby. Stosując tę jednostkę jej wartości wyraża się jako 
liczby oderwane. Słowa „jedność”, ani oznaczenia „1” nie dopisuje się. Ze wskaźnikiem 
tym związane jest pojęcie odczynu. W chemii jest odczyn kwaśny (pH poniżej 7,0); 
obojętny (pH równe 7,0); zasadowy (pH powyżej 7,0). W naukach o glebie wyróżniono 
5 kategorii odczynu: silnie (bardzo) kwaśny, kwaśny, lekko kwaśny, obojętny i zasadowy. 
Używane często w publikacjach stwierdzenia „wzrost odczynu”, „spadek odczynu” są 
nie do przyjęcia, nie można bowiem mówić o wzroście/spadku wartości opisowych, 
obejmujących przedziały wartości liczbowych pH. Można więc mówić o wzroście/spadku 
wartości pH oraz o zmianie odczynu. W ujęciu aksjologicznym znacząca zmiana stężenia 
protonu w glebie przy wzroście pH 4,6 do pH 5,4 nie wywołuje zmiany odczynu.

W naukach rolniczych dość często występującą jednostką jest procent (%), który 
oznacza stosunek takich samych wielkości. Można go więc stosować do określania udziału 
takich samych wielkości, np. % udziału frakcji glebowych przy oznaczaniu składu 
granulometrycznego gleb, % udziału kationów (moli ładunku) w kationowej pojemności 
sorpcyjnej gleby wyrażonej również w molach (mol (+) kg-1) itp. W odniesieniu do 
całkowitych, ogólnych zawartości makroelementów w glebie, roślinie proponuje się 
stosowanie jednostki gram na kilogram [g kg-1]. Wartości liczbowe zawartości całkowitej 
większości makroelementów przybrałyby postać liczb całkowitych, np. zawartość azotu 
w glebach mineralnych od 0,01% do 0,60% wynosiłaby 0,1-6,0 g kg-1, fosforu
0 .01 . 0,10% = 0,1-1,0 g kg-1 (0,1% = 1 g kg-1).

Zawartość wszystkich makro- i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych w 
publikacjach naukowych należy wyrażać w formie pierwiastkowej, a nie tlenkowej.

WNIOSKI

Dyskusje prowadzone w ramach Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej 
Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego upoważniajądo postawienia 
następujących tez:
1. W publikacjach naukowych popularnonaukowych i popularnych oraz w życiu społecz

nym i gospodarczym należy stosować jednostki zgodne z Międzynarodowym Układem 
Jednostek Miar (Systeme International d'Unites) zwanym w skrócie układem „SI”.

2. Jednostki złożone utworzone przez pomnożenie lub podzielenie jednostek prostych należy 
zapisywać w postaci iloczynu potęg na przykład: kg m~2, mg kg-1, g m-2.

3. Plony roślin uprawnych proponuje się wyrażać w gramach na metr kwadratowy i 
zapisywać w (g m~2). Obecnie Roczniki Statystyczne podają wielkość plonu z do
kładnością do jednego miejsca po przecinku, na przykład jako 33,5 dt/ha, co równe 
jest 335 g m"2. Jest to jednostka zgodna z układem SI, łatwa do zapisania, bowiem w 
przyjętej powszechnie dokładności, np. w statystyce nie wymaga podawania wartości 
dziesiętnych jednostki. Nauka rolnicza stosowałaby zapis w takim przypadku z jednym 
miejscem po przecinku. Plon w obecnym zapisie, niezgodnym z układem SI-3 3 ,5 6  
dt/ha należy zapisać 335,6 g nr2. Jest to zapis zgodny z układem SI. Należy go trakto
wać jako zalecany, ale niejako bezwzględnie obligatoryjny.
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4. Jednostkę procent (%) nienależącądo układu SI można stosować do określania udziału 
takich samych wielkości, np. % udziału frakcji glebowych przy oznaczaniu składu 
granulometrycznego gleb, % udziału kationów (moli ładunku) w kationowej pojemno
ści sorpcyjnej gleby wyrażonej również w molach (mol (+) kg-1) itp.

5. Do wyrażania zawartości proponuje się określenia: masa w masie, masa w objętości, 
liczność materii w masie lub objętości [g kg-1, kg nr3, mol kg-1, mol dnr3 itp.].

6. Wyniki analiz mikrobiologicznych i enzymatycznych powinny być przeliczane na 
1 kg s.m. gleby. Dopuszczalne jest także wyrażanie w 1 g s.m. gleby. W celu porów
nania między sobą aktywności różnych enzymów, wyniki oznaczeń powinny być wy
rażane w molach (mikromolach lub milimolach) produktu reakcji w ciągu 1 godziny.
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